
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2022-09-26 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Ylva Hasselberg, Petra Millbert, Lars Fälting, 
Henric Häggqvist, Kristina Lilja, Magdalena Reiman, Therese Nordlund Edvinsson, Kasper 
Hage Stjern, Peter Hedberg, Anders Ögren, Fredrik Knutsson, Sara Olsson, Ingemar Pettersson, 
Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och välkomnar 
Kasper Hage Stjern som ordinarie representant och Ellen 
Lindblom som suppleant för doktorander samt Fredrik Knutsson 
som ordinarie och Sara Olsson suppleant för utbildning på 
grundnivå. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Kasper 
Hage Stjern 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen, reviderad med dagens 
datum med punkt 5 som tillägg samt att punkt 9 inkluderar 
tillsättning av valnämnd. (bilaga 1)  

§5 Adjungation av Magdalena 
Reiman VHR tillsv. 

Styrelsen godkänner Magdalena Reiman som adjungerad 
tillsvidare. 
Styrelsen godkänner Ingemar Pettersson som adjungerad för 
detta möte för föredragning av punkt 9. 

§6 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§7 Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Petra informerar om att institutionen vid tertialbokslutet (augusti) 
redovisar underskott både för grundutbildningen och forskningen. 
Fortfarande finns ett betydande myndighetskapital på forskningen 
och ett mindre på grundutbildningen. 
Budget 2023 ska vara klar 2022-12-16. 
 
Fakulteten besöker institutionen 7/11 för årlig avstämning. 
 
Internrevisionen besökte institutionen under VT22, rapport väntas 
till årsskiftet. 
 
Lönesamtal inför lönerevisionen har erbjudits september. 
Underlag för lönerevisionen ska lämnas in 2022-09-28.  
Prefekten kommer bjuda in till medarbetarsamtal från november. 
 
Institutionen har fått tre nya docenter; Valbona Muzaka, Lars 
Karlsson och Jakob Molinder.  
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Institutionen har en ny verksamhetsnära HR-generalist på 60%, 
inhyrd från centrala HR-avdelningen, Magdalena Reiman. 
 
Valberedningen för den utlysta professuren har begärt in 
kompletteringar från de två sakkunniga. Fakultetens 
rekryteringsgrupp ska mötas i oktober.  
 
Sakkunnigutlåtanden för det biträdande lektoratet väntas i början 
av november. 
 
Det har inkommit 15 ansökningar till Browaldhs internationella 
post-dok stipendium som är finansierat av Handelsbankens 
forskningsstiftelse. 
 
Den utlysta doktorandtjänsten som är samfinansierad av Centrum 
för medicinsk humaniora är fortfarande öppen. 
 
Therese Nordlund Edvinsson är nu lika villkorsombud för 
institutionen. Therese kommer ingå i en arbetsmiljö- och lika 
villkorsgrupp tillsammans med Olle Jansson (skyddsombud), 
Ellen Lindblom, Nikolas Glover Magdalena Reiman och Fredrik 
Sandgren. 
 
En halvdags workshop om samverkan planeras att hållas under 
vintern.  
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Utbildningsutvärderingen av grundutbildningen är nu formellt 
avslutad. Fakulteten har skickat sin rapport där de redovisar sina 
slutsatser. Fakultetsnämnden finner inte att utvärderingens resultat 
medför något behov av omedelbara åtgärder men har gett några 
rekommendationer. Till följd av detta har studierektor inrättat ett 
lärarråd där även studentrepresentant ska ingå. Ett första möte 
kommer hållas under vintern. 
 
Diskussioner har inletts med SINAS (Svenska institutet för 
nordamerikastudier) vid Engelska institutionen om samarbete om 
en internationell master. 
 
Förra året fick institutionen sänkt utbildningsuppdrag med 10hst 
till 145 hst. Vi bör inom kort få besked om nästa års uppdrag. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Fredrik meddelar att slutrapporten för utvärderingen av 
forskarutbildningen inom SamFak väntas. Slutseminariet för 
utvärderingen hölls 2022-09-22. 
 
Forskningsansvarig 
 
En kommitté bestående av Anders Ögren, Valbona Muzaka samt 
tre internationella representanter kommer att granska 
ansökningar till Browaldhstipendiet. 
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§8 Förslag till nya prefekter 

Ingemar Pettersson redogjorde för valberedningens arbete och 
nominering (se bilaga 2) av Kristina Lilja som prefekt och Lars 
Fälting som stf. prefekt. Intentionen är att Lars Fälting skall få 
delegation och agera som biträdande prefekt. 
Kristina Lilja redogör för hur de i nuläget tänker sig en 
uppdelning av arbetet (se bilaga 3), men betonar att de behöver 
sätta sig in arbetet för att komma fram till en god arbetsdelning. 
Fredrik Sandgren meddelar att han efter samråd med de två 
nominerade föreslår att mandatet ska löpa 2023-05-01 till 2026-
06-30. Genom att lägga på två månader utöver normen på tre år 
hamnar prefektskapet åter i en normal prefektcykel, med byte vid 
halvårsskiftet. 
Kristina och Lars lämnar rummet och styrelsen diskuterar 
nomineringen. Styrelsen ställer sig bakom nominering och tanken 
att formellt dela prefektskapet. Styrelsen kommenterar dock den 
slutliga processen vad gäller valberedningens arbete, där Lars 
Fälting avgått som sammankallande till valberedning (2022-09-
19) och istället accepterat nominering som stf prefekt. Här borde 
valberedning meddelat styrelsen. 
Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå Kristina Lilja som prefekt 
och Lars Fälting som stf. prefekt för mandatperioden 2023-05-01 
till 2026-06-30. 

§9 
Utlysning av val för 
lärare/forskare resp. T/A inkl. 
tillsättning av valnämnd 

Styrelsen beslutar att utse Jenny Björkegård och Kristina Lilja till 
valnämnd samt att utlysa val för lärare/forskare (4 ordinarie, 2 
suppleanter) och T/A-personal (1 ordinarie, 1 suppleant) för 
mandatperioden 2022-11-01 till 2025-10-31 med en valprocess 
som angetts i bilaga 4. 

§10 Litteraturlista Från 
byteshandel till Bitcoin (7,5hp) Styrelsen beslutar att godkänna litteraturlistan (bilaga 5). 

§11 Tid för nästa möte Inget datum bestämdes för nästa möte. 

§12 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Kasper Hage Stjern 
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